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Evenementen in Kerkrade-West  
 

Maandag 22 september: 13.30- Kwajongconcours Gemeen-

schapshuis Heilust  

Dinsdag 23 september: 20.45 RodaJC-Heerenveen PLStadion  

Dinsdag 23 september: 20.00 Sneak Preview & Quiz, JT-

bioscoop 

Donderdag 25 september: 18.00-21.00 Soepavond WerkplaatsK 

Vrijdag 26 september: 10.00 Wandelen vlakke Maasdal Bunde 

WV Willeo  

Zaterdag 27 september: Europees Kampioenschap Showkorp-

sen PLStadion  

Zaterdag 27 september: Burendag  

Zaterdag 27 september: Jubileum Ouderen Soc.Gracht 

Zondag 28 september: 10.00-18.00 Najaarsfair Botanische Tuin  

Zondag 28 september: 11.00-17.00 Sjtaater Hoes Verenigings-

dag  

Zondag 28 september: 10.00-17.00 Herfstfair Botanische tuin 

Zondag 28 september: Citroënmarkt ZLSM Simpelveld 

Dinsdag 30 september: 20.00 Sneak Preview, JT-bioscoop 

Woensdag 1 oktober: 20.00 Ladies only _the hunderd foot jour-

ney, JT-bioscoop 

Donderdag 2 oktober: 14.30 JT plus voorstelling & Quiz 

_Boyhood, JT-bioscoop 

3-4-5 oktober: Dierendag GaiaZoo 

Vrijdag 3 oktober: 20.00 RodaJC-Jong PSV PL Stadion  

Zondag 5 oktober: 14.00-16.00 Wandelen in Kerkrade-4 Spek-

holzerheide Plein  

Zaterdag 11 oktober: 19.30-21.00 Najaarsconcert Heidsjer Tref 

Harm. St. Caecilia Spekholzerheide  

Zaterdag 11 oktober: 16.00 en 19.00 Concert 1D, Where we are 

& tombola, JT-bioscoop 

Zondag 12 oktober: 16.00 en 19.00 Concert 1D, Wher we are & 

tombola, JT-biocoop 

Zondag 12 oktober: Callistusdag Sjtaater Hoes 

Dinsdag 14 oktober: 20.00 Sneak Preview & Quiz, JT-bioscoop 

Donderdag 16 oktober: 20.15 Balletvoorstelling Manon – live 

vanuit Royal Opera House London, JT-bioscoop 

17-24-25-31 oktober: Halloween in GaiaZoo 

Zondag 19 oktober: 15.00 Najaarsconcert CVO Heidsjer Tref. 

 

 
 

CVO houdt op maandag 22 september  

HET KERKRAADS KWAJONGKAMPIOENSCHAP 2014 

 

Prijzengeld €  200,-- 

Verdeeld als volgt: € 80,- € 60,- € 40,- € 20,- 

Kosten: € 7,- per koppel 

Aanvang 13.30 uur: Aanmelden locatie vanaf 12.45 uur 

Gemeenschapshuis Heilust, Ons Limburgstraat 57, Kerkrade 

West 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorinschrijven bij: 

Dhr. P. Schepers, Akerstraat 114, Kerkrade West Tel. 5410761 

Beleefd uitnodigend Bestuur C.v.O. 

 

Van soep tot serendipiteit 
 

Zoals elke laatste donderdag van de maand is er 25 september in 

Werkplaats K gelegenheid tot ontmoeten, samen soep eten en het 

luisteren naar een lezing. Dit alles onder de mooie titel: “Soep 

met een verhaal'. De soep geserveerd door Liesbeth van Litsen-

burg, het verhaal verteld door Gerda van de Woestijne van kun-

stenaarsinitiatief apART. Gerda vertelt over het ontstaan, de 

motivatie en de samenstelling van apART, dat nauw is verbonden 

aan Kerkrade. 

In 1988 exposeerden een aantal kunstenaars op abdij Rolduc. 

Deze expositie was directe aanleiding om krachten te bundelen in 

KIK (Kunstenaars Initiatief Kerkrade). De naam is gewijzigd in 

apART, maar een groot gedeelte van de kunstenaars van apART 

zijn de exposanten van weleer. 

Gerda verhaalt over deze 26 jaar, maar doet nog geen boekje open 

over de expo van het weekend. 

“Serendipiteit” is het thema van de tentoonstelling van apART, 

die op  27 en 28 september van 11.00 – 17.00 uur in “Werkplaats 

K” Elbereveldstraat 105  te Kerkrade te zien is.  

Drs D.M. Schilllings, kunsthistorica, geeft zaterdag een toelich-

ting op de expo en de betekenis van serendipiteit ‘vinden zonder 

te zoeken’. 

 

Donderdag staat de deur van werkplaats K vanaf 17.30 uur open, 

Soep 18.00 uur einde 21.00 uur. 

Aanmelden tot 23 september bij soep@werkplaatsk.nl 

Kosten: € 3,50,- incl. soep en verhaal. 
 

 
 

60 Jaar Ouderen Sociëteit Gracht. 
 

In september  bestaat de Ouderen Sociëteit Gracht  60 jaar. Een 

vereniging die als doelstelling heeft het leven voor de oudere 

burgers (lees 50+) zo aangenaam mogelijk te maken binnen haar 

mogelijkheden. Wij vinden het bijzonder belangrijk dat oudere 

mensen contacten blijven houden, gezellig samen kunnen zijn 

tijdens wekelijkse kienmiddagen, leuke dagtochten kunnen maken 

met leeftijdgenoten en voorzien worden met voor hen interessante 

wetenswaardige informatie. Wij maken enkele keren per jaar een 

busuitstapje, waarbij eraan gedacht wordt dat de ouderen niet uren 

achter elkaar in de bus zitten, met een uiteindelijk reisdoel dat ook 

voor de ouderen goed toegankelijk is. Dit alles tegen kostprijs 

zodat het ook voor mensen met een AOW-tje betaalbaar blijft. 
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In 1954 werd de Ouderen Sociëteit Gracht opgericht, waarschijn-

lijk op initiatief van dhr Konings die destijds sociaal werker was 

in de oude “koelkolonie”van de Gracht. 

Recent zijn wij dan ook gestart om onze jaarlijkse BBQ vooraf te 

laten gaan door een lezing over actuele thema’s, voor de 1e keer 

was dit “Ouderen mishandeling” hetgeen door de ouderen erg 

gewaardeerd werd.  Het is de bedoeling om ook voor de komende 

Kerst- en Paasvieringen weer een voorlichting te geven, er zijn 

thema’s genoeg in het raakvlak van ouderen. 

Een vereniging die verjaardag heeft geeft natuurlijk een feestje 

voor haar leden, en wel op zaterdag 27 september in het vereni-

gingslokaal Cafe d’r Belg aan de Industriestraat 54 te Kerkrade-

West . 

Natuurlijk is er deze dag ook gelegenheid voor andere mensen en 

verenigingen de feestelingen te feliciteren tijdens een receptie van 

18:00-19:00uur op dezelfde locatie. 
 

 
 

Herfstfair in de Botanische tuin 
 

Zoals reeds in het vorige Westernieuws aangegeven, is op 28 

september  van 10.00 uur tot 17.00 uur de Herfstfair in de Bota-

nische Tuin te Kerkrade, Hubertuslaan 74. 

Langzaam bereiden wij ons voor op de komende Herfst. Een 

geweldige tijd met een pracht aan geuren en kleuren. Deze mooie 

tijd leiden we in met de Herfstfair in onze Botanische Tuin. De 

entree bedraagt € 4,00. 

Kinderen t/m 16 (onder begeleiding) hebben gratis toegang. 

Tijdens de herfstfair is er een bijzonder aanbod van Engelse an-

tiek, exclusief glas- en zilverwerk, Hortensia’s, Dahlia’s, home 

made producten, wijnproeverij, sieraden, kleding, sjaals en tassen, 

honing, kransen  kortom teveel om op te noemen. 

Tevens zal tijdens de Herfstfair de onthulling van het beeld 

 “ Drie-eenheid “ van kunstenaar Jef Wishaupt plaatsvinden. 

 Het beeld wordt aangeboden door het Fonds Sociale Instellingen 

(voortvloeiend vanuit de Staatsmijnen)in het kader van het 75 

jarig bestaansfeest van de Botanische Tuin. 

Het beeld zal rond 11.00 uur feestelijk onthuld worden door wet-

houder J.Bok van de gemeente Kerkrade. Wij begroeten u allen 

graag als onze gast. 

In de tuin kunt u op het terras en in de Wintertuin genieten en 

zoals altijd staat de koffie en Limburgse vlaai voor u klaar. 

Wij wensen u een heerlijke ontspannen dag tijdens de Herfstfair  

in de Botanische Tuin. 

 

Citroën A t/m ZX Markt 
 

Op 28 september wordt voor de eerste keer rondom het empla-

cement in Simpelveld de Citroen At/m ZX markt gehouden. Dit 

jaar een must voor alle Franse autoliefhebbers! Tijdens het week-

end staat de Franse auto en haar rijke geschiedenis centraal. Niet 

alleen kunt u prachtige Citroën exemplaren bewonderen, maar 

ook zijn de Renault, Simca Talbot en Peugeot uitgenodigd. Er is 

tijdens de markt van alles te zien en te beleven. Geniet van tal van 

Franse auto’s en neus ondertussen rond voor  modelauto’s, boe-

ken of wellicht onderdelen voor uw eigen Franse exemplaar. 

Omringd door de historische locatie van het station en de histori-

sche (stoom)treinen belooft het een franse dag voor jong en oud te 

worden. Onze treinen rijden volgens normale dienstregeling. 

Kijk voor meer informatie op www.citroen-a-t-mzx-markt.nl 

 

Kinderboekenweek in de boekhandel 
 

De Kinderboekenweek is een jaarlijks hoog-

tepunt in de boekwinkel. Zeker nu we de 

60ste Kinderboekenweek vieren 

 

Kinderboekenweekgeschenk 

Zestig spiegels - Harm de Jonge 

 

Jurre is een verlegen jongen die nooit meer 

dan zes woorden achter elkaar zegt. Dat is 

niet zo erg, maar wel als je een spreekbeurt 

moet houden. Daar ziet hij vreselijk tegenop. 

Maar dan ontmoet hij prinses Sippora von 

Singapoor, het meisje met de blauwe ogen en de zwarte vlecht. 

Zij leert Jurre de wereld anders te zien dan ze is en brengt hem 

naar de zeven torens van het Prinsenhuis. Daar komt hij in een 

wonderlijke wereld van kermisgasten en straatartiesten terecht. 

Hij krijgt er bijzondere adviezen voor zijn spreekbeurt. En als 

Sippora hem dan ook nog eens met zestig spiegels te hulp schiet, 

kan er eigenlijk niets meer misgaan. 

Tijdens de Kinderboekenweek (1 t/m 12 oktober 2014), bij aan-

koop van ten minste € 10,- aan kinderboeken. 
 

 
 

 

Dierendag in GaiaZOO 
 

Op 3, 4 & 5 oktober worden er leuke dieren-

dag-activiteiten georganiseerd in GaiaZOO. 

 

Tijdstip: Van 10.00 tot 17.00 uur  

Leer van alles over de dieren bij de 

Edu(catie)Kar of in het KraaienNest; voel de 

vachten, herken de poep en bewonder botten en schedels van 

allerlei verschillende dieren. 

Dierendag vier je met én tussen de dieren in GaiaZOO! 

 

ACTIVITEITENOVERZICHT (onder voorbehoud)  

Vrijdag 3 oktober: 

KraaienNest van 14.00 tot 16.00 uur, Dierschminken van 14.00 

tot 16.00 uur, EduKar van 14.00 tot 16.00 uur 

 

Zaterdag 4 oktober: 

Dierschminken van 13.00 tot 15.00 uur 

 

Zondag 5 oktober: 

EduKar van 14.00 tot 16.00 uur 
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Wandelen in Kerkrade 
 

De bewoners van Kerkrade-West en omgeving 

kunnen op zondag 5 oktober  a.s. genieten van 

de vierde wandeling van de nieuwe wandelreeks 

-Wandelen in Kerkrade-. 

De Kunst- en Kruisbeeldenroute Spekholzerhei-

de-Gracht  start om 14.00 uur op het Plein te 

Spekholzerheide en voert ons tijdens de buurt-

wandeling langs bijzondere plekjes in de wijk. 

Een verrassende route leidt ons door het be-

bouwde deel van Spekholzerheide en Heilust 

waar we kunnen genieten van een divers aanbod 

kunst- en kruisbeelden, maar ook kunnen kennisnemen van de 

plannen rond Park Heilust en het te realiseren Multi functionele 

centrum aan de Kampstraat . In het voormalige schoolgebouw van 

Sancta Maria aan de Elbereveldstraat zijn we vervolgens te gast 

bij het kunstenaarscollectief Werkplaats K voor een kop koffie en 

vlaai. Het tweede deel van de route loopt via de Gracht terug naar 

het Plein.  

De route is in alle seizoenen te lopen en is ongeveer 6,5 km lang. 

Ook voor mensen met rollator of kinderwagen uitstekend te lo-

pen. Kortom een fijne manier om hernieuwd kennis te maken met 

de mogelijkheden van onze eigen buurt.  Aan deelname zijn geen 

kosten verbonden. 

Deze route  is samengesteld door het Bewonersplatform Kerkra-

de-West en het geheel is uitgewerkt in een prachtige functionele 

wandelgids. Door een bijdrage uit het Wijkbudget 2014, konden 

nog diverse plekken in de route verbeterd worden. 

De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade zijn gratis verkrijgbaar 

bij: Stadskantoor Kerkrade, VVV-Leeskunst, Bibliotheek Kerkra-

de-Centrum, Bibliotheek-steunpunt Kerkrade-West, Postkantoor 

Graverstraat en Botanische Tuin Terwinselen. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wil Slangen, Bewo-

nersplatform Kerkrade-West. 

Telefoonnummer:  06-51419087 

E-mailadres:  bewonersplatform@kerkrade-west.nl 
 

 
 

Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed! 
 

Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder de dieren en 

luister naar alle leerzame en leuke dierenweetjes! 

 

Wanneer: 5 oktober 2014 Tijdstip: Van 12.00 tot 

13.30 uur Start: in restaurant Plateau van Gaia 

(bovenaan de trap) 

Deze ontdekkingsreis is in elk jaargetijde een 

belevenis; elke maand zijn er weer andere bijzon-

derheden en leuke weetjes te melden. Zo worden er het hele jaar 

door dieren geboren. In de zomer zie je wie de zonaanbidders zijn 

en welke dieren juist verkoeling zoeken.. ‘s Winters ontdek je wie 

de koukleumen onder de dieren zijn en hoe goed anderen bestand 

zijn tegen de kou. 

 

Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO betekent 

deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek! 

 

Harmonie St. Callistus huldigt jubilarissen 
 

Op zondag 12 oktober a.s. viert Muziekvereniging St. Callistus 

Terwinselen haar jaarlijks patroonsfeest, de Callistusdag. 

De dag wordt begonnen met het opluisteren van de eucharistievie-

ring in de parochiekerk.  Aansluitend vertrekt het gezelschap naar 

het Sjtaater Hoes, alwaar de jubilarissen van dit jaar zullen wor-

den gehuldigd. 

Dit jaar zijn er maar liefst 3 leden die hun 25-jarig jubileum vie-

ren, t.w. fluitiste Lilian Hustinx, klarinetiste en bestuurslid Marja 

Knol en secretaris Marianne Plag. 

 

Na afloop van de huldiging zal de jubilarissen, leden en genodig-

den een koffietafel worden aangeboden en wordt  ieder in de 

gelegenheid gesteld om de jubilarissen te feliciteren. 

 
 

Halloween in GaiaZOO 
 

Kom met Halloween griezelen in GaiaZOO!... 

Van 16.00 uur tot 22.00 uur. Halloween-

avondtickets € 10,- p.p. te koop via de webshop of 

aan de avondkassa. 

Wanneer: 17, 24,25 en 31 oktober 2014  

 

Dagtickets zijn ook tijdens de Halloween-avonden geldig evenals 

GaiaZOO-abonnementen. 
 

 
 

C.v.O. - Najaarsconcert in Heidsjer Trefpunt 
 

De Centrale voor Ouderen Kerkrade organiseert op zondag 19 

oktober een concert in het verenigingsgebouw aan de Patronaat-

straat te Spekholzerheide; het Heidsjer Trefpunt. 

Dit concert wordt verzorgd door Mannenkoor David Spekholzer-

heide, Ensemble Vocal Harmony (beiden o.l.v. Jan Gouders), 

Pavlina Heckmans-Ognianova, piano, Niek Braun op slagwerk en 

het Bergmännisches Bläserensemble St. Barbara uit Alsdorf 

(o.l.v. Franz Worm). 

Laatstgenoemd gezelschap, dat de traditie van de vroegere Berg-

mannskapellen voortzet, treedt aan in de traditionele uniformen 

uit de voorbije mijnbouwperiode, maar brengt een bijdetijds re-

pertoire van bekende populaire melodieën. 
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Het ensemble Vocal Harmony, met een repertoire dat stoelt op 

een drietal pijlers: liederen uit de hele wereld, liedjes van de 

Bläck Fööss en melodieën van de Comedian Harmonists, heeft 

speciaal voor dit concert enkele nieuwe werken in het programma 

opgenomen. 

Mannenkoor David, tenslotte, put uit zijn omvangrijk repertoire 

aan internationale liederen, opera- en operettekoren, volksliederen 

uit Oost-Europese landstreken en goed in het gehoor liggende 

evergreens. 

 

 
 

De drie muzikale gezelschappen zullen afzonderlijk concerteren, 

maar uiteraard ook gezamenlijk. Het belooft in elk geval een 

schitterend concert te worden met veel muzikale afwisseling. 

Kaarten voor dit concert, dat om 15:00 uur begint (zaal open: 

14:30 uur), zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Sigarenmaga-

zijn Meertens, Zonstraat 75, Optiek Bemelmans, Markt 28, Druk-

kerij Schreurs, Graverstraat 68, Chocolaterie Bruns, Veldhofstraat 

41, Verenigingsgebouw Heidsjer Trefpunt, Patronaatstraat 19 en 

C.v.O. Piet Schepers, Akerstraat 114. Vanzelfsprekend zijn er ook 

kaarten verkrijgbaar aan de dagkassa, tenzij uitverkocht.  De 

toegangsprijs is vastgesteld op € 7,50 
 

 
 

Cursus Engels. 

 

Nu de vakantietijd bijna voorbij is, komen de vragen van waarom 

kon ik mij niet beter verstaanbaar maken in het buitenland. Deze 

vragen hebben Kerngroep Centrum Zuid ook bereikt en daarom 

willen wij 1 oktober 2014 beginnen met een cursus Engels voor 

beginners. Deze cursus zal hoofdzakelijk bestaan uit conversatie 

en niet grammatica. De cursus wordt gegeven op woensdagavond 

van 19.30 – 21.00 uur in de Ouderenruimte in het Patronaat te 

Bleijerheide, Ursulastraat 232 te Kerkrade. 

De kosten bedragen € 50,-- voor 10 lessen. Aanmelden kan via 

telefoonnummer 06-12260888 of per e-mail herman-

riet@home.nl 

 

"Gelegenheid maakt de dief" 

 

Wijkteam West van politie Kerkrade vraagt uw 

aandacht om het volgende; 

De laatste tijd zien wij steeds meer dat inbraken 

in woningen via de voordeur gebeuren. Dat zijn 

dan meestal kunststoffen voordeuren. 

Nou is niets mis met een kunststof voordeur en de meeste kunst-

stoffen voordeuren zijn zelfs uitgerust met een 3-puntssluiting of 

zelfs een 5-puntssluiting. 

Deze sluiting werkt alleen als u de voordeur afsluit!!! 

Maak het de inbreker nou niet te gemakkelijk. Wen je gewoon 

aan de voordeur op slot te doen. Niet alleen als je gaat slapen 

maar ook als je even boodschappen gaat doen of je kind naar 

school brengt. Maak er een automatisme van zodat je het nooit 

vergeet. 

Kijk ook even naar de beveiliging van je huis. Zelf weet je vaak 

heel goed waar de zwakke plekken zitten.  

Voorkomen is beter dan genezen. 
 

 
 

Bewonersplatform Kerkrade-West start met  Buurtpreven-

tie/Buurtwacht in Kerkrade-West 

 

Met burgerparticipatie in de vorm van het buurtpreventieteam 

willen wij als Bewonersplatform Kerkrade-West de veiligheid in 

onze wijk bevorderen. Als buurtwacht herkenbare teams van 

burgers zijn “de ogen en oren” van de politie, waarmee zij nauw 

in contact staan. Zij observeren, signaleren en rapporteren ver-

dachte situaties in de wijk. Als burgers zijn zij uiteraard niet 

bewapend en gaan geen confrontaties aan.  
 

 
 

Wie kunnen er deelnemen aan buurtpreventie? 

Een ieder kan zich in beginsel beschikbaar stellen voor deelname.  

Voel jij je na het lezen van dit artikel ook uitgedaagd om samen 

met ons een steentje bij te dragen aan een veilige buurt. Na opga-

ve word je zo spoedig als mogelijk uitgenodigd voor het vervolg-

traject.  

Zijn er voor die tijd  vragen kun je je wenden tot onze wijkagent 

Leon Becholz (Leon.Becholz@limburg-zuid.politie.nl) en/of onze 

werkgroep veiligheid door een mail te sturen met vermelding van  

naam, voornaam, geboortedatum, adres, (mobie-

le)telefoonnummer en e-mailadres naar bewonersplat-

form@kerkrade-west.nl . (Het volledige persbericht is te vinden 

op onze website www.kerkrade-west.nl) 


